BUXAWEB - DOSSIERS DE CIÈNCIES SOCIALS – HISTÒRIA
ESQUEMA-RESUM TEMA 15 – EL MÓN ACTUAL
Lideratge mundial dels
Estats Units
(fi del bipolarisme)

NOU ORDRE
INTERNACIONAL

Nou tipus de violència
internacional

• Àrbitre de la situació mundial
• Increment de les intervencions militars
• Guerra del Golf
• Augment del
fonamentalisme
islàmic
• Sorgiment
d’organitzacions
terroristes

- Invasió iraquiana de Kuwait
- Intervenció militar dels Estats
Units amb suport de l’ONU
- Retorn a valors tradicionals
de l’Islam
- Governs basats en la llei
islàmica
- Justificació de la guerra santa

↓
Al Qaeda → Atemptats contra interessos occidentals
→ 11 de setembre de 2001 als EUA

CONFLICTES AL MÓN
ACTUAL

Nous principis en les
relacions internacionals

• Dret d’intrusió en tercers països
• Guerra preventiva

Guerres contra el
terrorisme

• Intervenció a l’Afganistan amb suport de l’ONU
• Intervenció a l’Iraq sense suport de l’ONU

Conflicte balcànic

• Desintegració de Iugoslàvia després de la caiguda del
comunisme
• Guerres interètniques i religioses. Casos de genocidi.
• Creació de nous Estats: Sèrbia, Eslovènia, Croàcia,
Bòsnia, Montenegro, Macedònia, Kosovo.

Caucas

• Guerra de Txetxènia
• Problema kurd

Àfrica subsahariana

• Continent
més
problemàtic

- Fam i misèria
- Expansió de la sida
- Violència política

• Múltiples
conflictes

- Golf de Guinea
- República del
Congo

Basades en

• Sobirania popular
• Parlamentarisme
• Constitució
• Respecte dels drets humans

Poden ser

• Monarquies o Repúbliques
• Unitàries o Federals

Problemes

• Anquilosi dels partits i corrupció
• Abstencionisme electoral
• Poder dels lobbies i dels mitjans de
comunicació
• Desigualtats socials. Crisi de l’Estat del
benestar

Democràcies

SISTEMES POLÍTICS
ACTUALS

- Rwanda
- Txad/Sudan
- Etiòpia

• Concentració de poders en una persona
• Inexistència d’institucions representatives
• Manca de constitució
Dictadures
• Violació dels
drets humans

- Detencions arbitràries, tortures, pena de
mort
- Manca de garantia dels drets econòmics i
socials

